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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. jest zdania, że inwestycje w energię odnawialną oraz jej wykorzystywanie będą 
stymulować rozwój gospodarczy, nowe innowacje oraz trwały wzrost w regionach UE, a 
ponadto będą przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy;

2. jest zdania, że polityka regionalna UE ma do odegrania kluczową rolę w propagowaniu 
produkcji energii odnawialnej na skalę ogólnoeuropejską; z zadowoleniem przyjmuje fakt, 
że wkład polityki spójności i polityki regionalnej w stymulację stosowania energii 
odnawialnej stopniowo rośnie; uważa, że szczególnie ważne jest takie ukierunkowanie 
polityki Komisji, aby w najbliższym czasie umożliwić dalszy wzrost wysokości 
finansowania;

3. jest zdania, że inwestycje finansowane ze środków wspólnych ram strategicznych 
pomogłyby stawiać czoła wyzwaniom w dziedzinie energii odnawialnej; zwraca również 
uwagę na znaczenie prywatnych, a przede wszystkim europejskich, inwestycji oraz 
innowacyjnych instrumentów finansowych; nie lekceważąc roli programu „Horyzont 
2020” zwraca ponadto uwagę, że projekty badawcze i rozwojowe wspierane z funduszy 
strukturalnych, a w szczególności te realizowane na najniższym szczeblu, mają 
podstawowe znaczenie dla rozwoju europejskiego sektora energii odnawialnej oraz dla 
walki z konkretnymi wyzwaniami terytorialnymi;

4. zwraca uwagę, że podwyższona produkcja energii odnawialnej stanowić będzie wyzwanie 
dla użyteczności obecnie wykorzystywanej infrastruktury energetycznej; podkreśla 
znaczenie finansowania publicznego i prywatnego w kwestii inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną; jest przekonany, że przykładowo z instrumentu pomocy technicznej 
ELENA powinno się wspierać wielkoskalowe projekty z zakresu energii odnawialnej, aby 
zagwarantować ich większą użyteczność oraz że program Inteligentna Energia dla Europy 
można wykorzystywać w celu wspierania akceptacji energii odnawialnej;

5. zwraca uwagę na znaczenie samowystarczalności energetycznej oraz na niezwykle ważną 
rolę europejskich źródeł energii odnawialnej, w tym źródeł powoli odnawialnych, dla 
gospodarki regionalnej; zwraca uwagę, że wysiłki zmierzające do zastąpienia energii 
kopalnej i energii importowanej europejską energią odnawialną produkowaną lokalnie 
mają ogromne znaczenie w długiej perspektywie czasowej jeżeli chodzi o realizację celów 
określonych w planie działania w dziedzinie energii na rok 2050 oraz w strategii „Europa 
2020”;

6. jest zdania, że lokalne strategie w dziedzinie zrównoważonej energii odgrywają 
podstawową rolę jeżeli chodzi o rozwój regionalny i społeczny, jako że rozszerzają udział 
podmiotów regionalnych w realizacji przedsięwzięć w zakresie energii odnawialnej; 
zwraca uwagę, że państwa członkowskie i regiony posiadają własne mocne strony jeżeli 
chodzi o źródła energii odnawialnej oraz że z uwagi na różnice geograficzne polityka w 
dziedzinie energii odnawialnej nie może być dokładnie taka sama w każdym regionie; 
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podkreśla, że bioenergia może w dużym stopniu przyczynić się do wsparcia gospodarki 
energetycznej, wzrostu gospodarczego oraz witalności, szczególnie na obszarach o niskim 
poziomie zaludnienia oraz obszarach wiejskich;

7. utrzymuje, że skuteczne przedsięwzięcia w dziedzinie energii odnawialnej nie powinny 
ograniczać się do wewnętrznych granic UE, a tym bardziej do jej granic zewnętrznych; 
zwraca uwagę na znaczenie transgranicznych przedsięwzięć energetycznych oraz jest 
zdania, że powinno się w pełni wykorzystać europejskie programy współpracy 
regionalnej, a także IPA i ENI, aby nadać impet rozwojowi energii odnawialnej; podkreśla 
również, że powinna istnieć wymiana wzorcowych praktyk oraz powinno się korzystać z 
nich w ramach tych programów;

8. zwraca uwagę, że spójność i wytrwałość to kluczowe elementy unijnej polityki 
klimatycznej i energetycznej; zwraca uwagę, że cele określane w odniesieniu do 
produkcji, a także wymogi nakładane w tym zakresie mogą nie być w pełni spójne; 
podkreśla, że prawodawstwo, które ogranicza wykorzystanie energii odnawialnej może w 
najgorszym przypadku utrudnić realizację tych celów, co może z kolei negatywnie 
wpłynąć na gospodarkę regionalną.


